
KICSI SÉFEK  

NAGY VERSENYE... 

2016. szeptember 17-én immáron XI. alkalom-

mal rendezett egyesületünk az EMMI támoga-

tásával főzőversenyt, ahol főszerepben a szak-

ellátásban élő gyermekek voltak.  

Idén új helyszínről, új szlogennel, a kezdeti 

elgondolkodást megvalósítva szerveztük meg 

ezen eseményt a Baranya Megyei Gyermekvé-

delmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálattal együttműködve, mely szerint a 

főzőverseny évről-évre más-más helyszínről 

jelentkezik be.  

 

A „Kicsi séfek nagy versenye” elnevezésű 

programnak idén a festői szépségű völgyben 

fekvő Sikonda adott helyet, ahol igazi retró 

hangulatot teremtve, lecsó főzésre vállalkozva 

jelentkeztek a csapatok. Az egész napos progra-

mon közel 300 résztvevő imádkozott a napsü-

tésért, majd osztozott a vidám hangulaton.  

  

Az esemény megnyitóját egy kis szigeten ki-

alakított színpadon tartottuk, ahol a népes 

közönséget Dóka Rita, a FICE Magyarországi 

Egyesületének elnöke, Hardy Judit, a Vár a 

tábor alapítvány elnöke és a házigazda, Bíró 

Andrea a Baranya Megyei TEGYESZ igazga-

tója köszöntötte. A megnyitón tiszteletét tette 

Komló város polgármestere, Polics József is, 

aki szintén üdvözölte a kis szakácsokat. 

 

Az ünnepi köszöntők után pedig bemutatkoz-

tak a helyiek. Elsőként a mohácsi gyerekott-

hon különleges szükségletű gyerekeiből álló 

tánccsoport műsorát láthattuk, akiket lelkes 

roma zenészek tették még érdekesebbé.  

A záró produkció a pécsváradi különleges 

szakmai egységben dolgozó kollégák kán-kán 

előadása volt, ami minden résztvevő arcára 

mosolyt csalt. 

Hagyományőrzés rendhagyó módon 



  

„Lecsó illata szállt Sikondán”, olvasható 

a frappáns cím a Komlói újság hasábja-

in. Nem véletlen, hiszen a megnyitót 

követően kezdődött el az igazi megmé-

rettetés, a tűzgyújtás, a hagyma és pap-

rika szeletelés, azaz a lecsófőzés.  

 

A munka közepette számos programmal 

várták az önkéntes kollégák az érdeklő-

dőket. A gyermekek gyöngyfűzéssel, 

festéssel, origamival tölthették el az időt 

a kreatív sátorban, az igazán bátrak 

pedig nevezhettek az íz kóstoló verseny-

re, ahol bekötött szemmel kellett felis-

merni az egyes élelmiszereket. 

Nemcsak a programok, hanem az önkén-

tes arcfestőnk is segített vidám minták-

kal, örömteli hangulatot teremteni. 

 

Kora délután indult útnak a hat fős zsű-

ri, akik alapos munkát végezve, több 

szempontot figyelembe véve kóstolták 

meg az elkészült étkeket. A zsűri elnö-

kének, a híres séfet, Teleky Zoltánt kér-

tük fel, de a tagok között voltak elismert 

gyermekvédelmi szakemberek is, neve-

zetten Dóka Rita, Bíró Andrea és Dohar 

Mária, valamint a Szociális és Gyermek-

védelmi Főigazgatóság képviseletében 

Zalay Dorottya és Cserdi község polgár-

mestere, Bogdán László is.  

„Lecsó illata szállt Sikondán” 

Az ítészeknek bár irigylésre méltó, még-

is nagyon nehéz feladata volt. Hisz min-

den egyes csapat lelkesen készült a meg-

mérettetésre és elhozta a saját, „titkos 

összetevőt” tartalmazó receptjét, így két 

egyforma lecsóval nem találkozhattak. 

 

Végül a bírák úgy döntöttek, nemcsak a 

bogrács tartalmát díjazzák. A nap végén 

senkit nem szerettek volna üres kézzel 

elengedni, hiszen mindenki valamiben a 

legjobb volt. Így minden csapat egy-egy 

ajándékcsomaggal térhetett haza, mely-

ben az eseményhez méltán illő ajándé-

kok rejtőztek (kötény, séf sapka, édessé-

gek, finomságok).  

 

A nap középpontjában igaz a főzés állt, 

mégis ennél sokkal többre volt hivatott. 

Amellett, hogy ez a program kiváló alka-

lom arra, hogy a gyerekek kimozdulja-

nak saját közegükből, megszeressék a 

főzést, a felnőtteknek is teret adott a 

szakmai ventilálásra, amelyre egyre 

nagyon igény mutatkozik.  

Továbbá olyan formális és informális 

kapcsolatok köttetnek egy ilyen rendez-

vényen, melyet az élet minden területén 

kamatoztathatnak a kollégák. 

 

A főzőversenyen  mindemellett megis-

merhettük Baranya Megye helyi sajátos-

ságait, büszkeségeit. 



 

 

Legmarkánsabb  

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ 

(Budapest) 

 

Legvidámabb  

Különleges Gyermekotthon,  

November 29. u. 17. (Pécsvárad) 

 

Legmosolygósabbak  

Pécsi Gyermekotthon I. és II. 

 

Legelegánsabb  

Pécsi Utógondozottak 

 

Legszorgalmasabb  

Lakásotthon, Gábor Áron utca 16.  

(Szigetvár) 

 

Legkülönlegesebb  

EMMI Kalocsai Gyermekotthona 

 

 

Legszívélyesebb  

Befogadó otthon, Szikla utca 5. (Pécs) 

 

Legkisebbek  

Pécsi Csecsemőotthon 

Egy verseny, ahol mindenki csak nyerhet 

 

 

Legcsinosabb  

Bokréta Lakásotthoni és  

Gyermekotthoni Központ (Budapest) 

 

Legkreatívabb  

Lakásotthon, Batthyányi utca 11. 

(Szigetvár) 

 

Legudvariasabbak  

Lakásotthon, Miklós utca 1. (Szigetvár) 

 

Legelegánsabb  

Lakásotthon, Munkácsy utca 88. (Komló) 

 

Legrendezettebb  

Bolyai Gyermekotthoni Központ 

(Budapest) 

 

Legtökösebb  

Lakásotthon, Munkácsy M. utca 48. 

(Szentlőrinc) 

 

Legropogósabb  

Béke Gyermekotthon (Budapest) 

 

 

 

I. Helyezett 

Lakásotthon, Damjanich utca 23. (Komló) 

 

II. Helyezett  

Hűvösvölgyi Gyermekotthon (Budapest) 

 

III. Helyezett  

Sziget Gyermekotthon (Budapest) 

 

Különdíj  

Terapeutische Gemeinschaften GmbH (Bécs) 
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105  
Mit mondanak a szakácsnők,                      

ha meglátnak  

egy halom  

krumplit?  
MEG-
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NÉVELŐ  
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BÁRITAL 

 

JOULE 

 

CSERMELY 
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FÉLVEZE-

TŐ LAPKA 
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HANG 

 

FOCI- 

CSAPAT 
     CSERZŐLÉ     

A megfejtést az alábbi email címre várjuk: fice@fice.hu  

A sikeres megfejtők közül 3 szerencsés játékosnak ajándékcsomagot nyerhet. 

A főzőverseny az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával,  

a FICE Magyarországi Egyesületének és a  

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszol-
gálat szervezésében valósult meg. 


